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Ordenança fiscal número 48 reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
visites al Museu del Càntir 
 
Article 1r.- Concepte. 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.w) del  text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, s’estableix la 
taxa per la prestació del servei de visites al Museu del Càntir que es regirà per la 
present Ordenança. 
 
Article 2n.- Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui 
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis o les activitats prestats per aquest municipi a 
que es refereix l’article anterior. 
 
Article 3r.- Quantia 
 

Taxa Import 
Entrada a l’exposició permanent del Museu del Càntir 3,00 € 
Servei de visita guiada, preu per grup d’un màxim de 30 persones 40,00€ 

 
Article 4rt.- Obligació de pagament. 
 
1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del 
moment que s’iniciï la prestació dels serveis o les activitats, mitjançant l’entrada a 
l’exposició permanent del Museu del Càntir o la visita guiada. 
 
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en els recintes a que 
es refereix aquesta ordenança. 
 
Article 5è.-Exempcions i bonificacions 
 
Es podran establir bonificacions de fins al 50% en el preu de l’entrada a l’exposició 
permanent del Museu del Càntir als clients d’agències de viatges, les quals hagin 
subscrit un conveni de promoció o difusió del Museu del Càntir. 
 
Es podran establir bonificacions o exempcions en el preu de l’entrada a l’exposició 
permanent del Museu del Càntir a aquells visitants que siguin usuaris o clients 
d’altres institucions o empreses, les quals hagin subscrit un conveni de promoció o 
difusió del Museu del Càntir. 
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S’establiran bonificacions del 50% en el preu de l’entrada a l’exposició permanent del 
Museu del Càntir a les persones següents: 
 

- Jubilats i pensionistes 
- Joves de 13 a 17 anys 
- Posseïdors del títol de família nombrosa 
- Posseïdors del carnet jove 
- Persones amb discapacitat acreditada fins al 33%  
- Grups de 10 o més persones 

 
S’establirà l’exempció en el preu de l’entrada a l’exposició permanent del Museu del 
Càntir a les persones següents: 
 

- Menors fins a 12 anys 
- Membres del Consell Internacional de Museus (ICOM) 
- Membres de l’ Associació de Ceramologia (AC) 
- Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) 
- Membres del Club Super3 
- Els grups que participin en el taller pràctic d’escoles, inclosos adults 

acompanyants 
- Grups de jubilats o pensionistes de 10 o més persones 
- Persones amb discapacitat acreditada superior al 33% i acompanyant, si es 

considera necessari 
- L’entrada a l’exposició permanent l’últim diumenge de cada mes 
- Persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona 

en vigor en qualsevol de les seves modalitats 
 
S’establirà l’exempció una vegada a l’any en el preu de la visita guiada en grup al 
Museu del Càntir a les persones següents: 
 

- Persones que disposin del carnet del Club del Museu del Càntir d’Argentona 
en vigor en les seves modalitats d’institució o empresa i patrocinador 

 
 
Es podran fer promocions de dues entrades al preu d’una quan hi hagi un acord o 
conveni amb un mitjà de comunicació o qualsevol altra institució que organitzi una 
campanya de  promoció d’ampli abast amb la finalitat d’atreure més públic al museu. 
 
Article 6è.- Normes de gestió 
Per a gaudir de les bonificacions i exempcions previstes a l’article 5.3, 5.4 i 5.5  de la 
present ordenança s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació al responsable de 
l’entrada al Museu, de la documentació següent: 
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Per a la bonificació del 50% en el preu de l’entrada a l’exposició permanent del 
Museu del Càntir (article 5.3): 
 
Document que acrediti  que es gaudeix del dret (document d’ identitat,  títol vigent de 
família nombrosa,  carnets, etc), excepte la lletra  f que no necessitarà cap 
acreditació. 
 
Per a l’exempció en el preu de l’entrada a l’exposició permanent del Museu del Càntir 
(article 5.4): 
 
Document que acrediti que gaudeix del dret (document d’ identitat,  carnets, etc), 
excepte les lletres  f  i i que no necessitaran cap acreditació. 
 
Per a l’exempció en el preu de la visita guiada a les  persones que disposin del carnet 
del Club del Museu del Càntir d’Argentona en vigor en les seves modalitats 
d’institució o empresa i patrocinador (article 5.5): 
 
Carnet personalitzat vigent i concertació prèvia. 
 
Disposició final. 
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a    ............., a ... de .......... 
de .....  començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 201... i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010575.pdf&1 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2013&07/022013016298.pdf&1 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2012&07/022012018163.pdf&1 
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